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 במצב האלצהיימר במחלת לוקה"(, הקשישה: "להלן) 1922 ילידת שואה ניצולת., א.א .1
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 .כמטפלת עבודה אשרת מכוח בישראל שהתה, נפאל אזרחית, הנאשמת .2

 של כמטפלת הנאשמת עבדה 29.1.2020 מעצרה ליום ועד 29.8.2018 יוםמ החל .3

 רחובותב***  שברחוב בביתה בה וטיפלה מהע גרה, עליה אחראית הייתה ,הקשישה

 ."(הבית: "להלן)

 ועד הבוקר משעות למועדון חול בימי הקשישה את לקחת הנאשמת נהגה עבודתה במסגרת .4

 .17:00-19:00 השעות בין לבית מחוץ להפסקה יצאה וכן הצהרים

 מעשי הנאשמת ביצעה 29.1.2020 ביום מעצרה ועד 8.12.2019 שבין התקופה במהלך .5

 בדיבור הקשישה אל פנתה ונשנה חוזר שבאופן בכך, בקשישה ונפשית גופנית התעללות

, מגב במקל שימוש ותוך בסטירות היתר בין, הקשישה את הכתה, צעקותוב אגרסיבי

 השגחה ממנה מנעה וכן, להפחידה במטרה כלפיה אלימות הפעלתב הקשישה על מהאיי

 . ראוי וטיפול

 ארוכות דקות בוכה תהיהי היא בתגובהו רב מכאוב לקשישה גרמו הנאשמת של מעשיה .6

 הורגת את"", וואיי אוי": היתר בין לה באומרה הנאשמת בפני ומתחננת לעזרה זועקת ואף

 .?"זה את עושה את למה", "אותי

 טיפוליות פרוצדורות במהלך, היתר בין, הקשישה כלפי הופנתה הנאשמת של התנהגותה .7

, היתר בין, סבלה שהקשישה לכך ובתגובה ;אינהלציה ומתן תרופות נטילת כגון בה

 בנטילת לצורך הבנה חוסר, הליכון עם צעידה על הקפדה חוסר, שווא ומחשבות שכחהמ

 מדובר כי העובדה חרף והכל וכדומה הסוגרים על שליטה אי, מהפה רוק ירידת, תרופה

  .הקשישה סובלת ממנה האלצהיימר מחלת של בתסמינים

 ,היתר ובין, יומית יום בתדירות יתהיה הקשישה יכלפ הנאשמת של האלימה התנהלותה .8

 .להלן האישום בכתב רטיםוהמפ המעשים את ביצעה

 :העובדות .ב
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 בביתה שולחן בצמוד כיסא על הקשישה ישבה עת, לערך 15:00 בשעה, 9.12.19 ביום .1

 היא יכ הקשישה של שווא אמירות בעקבות הקשישה על הנאשמת צעקה"( הכיסא: "להלן)

 .פעמים מספר בידה הקשישה את הכתה וכן, לחתונה ללכת צריכה

 מאוגרפות ידיים שני הנפת באמצעות הקשישה על הנאשמת איימה, מכן לאחר כשעה

 .לפניה בצמוד

 ללא חדרה לכיוון והלכה מהכיסא הקשישה קמה עת, לערך 19:00 בשעה, 12.12.19 םביו .2

 הקשישה על צעקה, ההליכון את מחזיקה כשהיא בריצה לעברה הנאשמת הגיעה, הליכון

 באמצעות בגבה פעמיים בה שהכתה תוך, הכיסא לכיוון חזרה לצעוד אותה ודחפה

 בשתי אותה והחזיקה לזוז לא נאשמתה עליה צעקה ,התיישבה שהקשישה לאחר. ההליכון

 .  לבכות החלה שהקשישה עד בחולצה ומשכה הקשישה של מחולצתה ידיה

 הנאשמת ביאהה, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 08:00 בשעה, 13.12.19 ביום .3

 עליה השאיימ תוך, הילפ םלהכניס אותה כריחההו בקופסא התותבות שיניה את לקשישה

 .פיה לכיוון הקשישה של היד את החפוד עאצב בהנפת

 האיימו אליה התקרבה הנאשמת ואז, מהכיסא התרוממה הקשישה, לערך 15:30 בשעה

 .הליכון עם לצעוד בצעקות לה התורהו יד הנפת באמצעות עליה

 האיימ, להתיישב לה הורתה הנאשמת, מהכיסא התרוממה הקשישה, לערך 19:15 בשעה

 . התובכ לכיסא הנפל שהקשישה עד בכתף אותה החפוד, יד הנפת באמצעות עליה

, לחדרה מחוץ ההליכון עם הקשישה צעדה עת, לערך 09:00 בשעה, 14.12.19 ביום .4

. ובכתה במיטתה הקשישה ישבה שם. לחדרה חזרה אותה והובילה בבגדיה הנאשמת משכה

 יד הנפת באמצעות עליה איימה, בידה בחוזקה אותה הכתה, לקשישה התקרבה הנאשמת

 .פעמים מספר פניה לעבר מאוגרפת

, הנאשמת עליה צעקה, לאכול ומיאנה בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 13:15 בשעה

 היא כשבידה לפניה בסמוך יד הנפת באמצעות עליה איימה, שהחזיקה דפים מידה לקחה

 באמצעות הקשישה על איימה וכן, לאחור נרתעה שהקשישה עד, מטבח סכין מחזיקה

 .לכיוונה בבעיטה רגלה והנפת, לכיוונה גרוףא תנועת הנפת
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 את והסירה, למיטה הנאשמת הגיעה, במיטתה הקשישה שכבה עת, לערך 15.12.19 ביום .5

, ברכיה אזורל מופשל הקשישה של הטיטול כי ראתהש הנאשמת. הקשישה מעל השמיכה

 למצב שהתרוממה עד הקשישה של ידה את משכה, ברגלה הקשישה את בחוזקה הכתה

 .הטיטול את םהריול לעמוד קשישהל הורתהו ישיבה

 הנאשמת הביאה, במיטתה הקשישה ישבה עת, לערך 07:45 בשעה, 16.12.19 ביום .6

 הדפה הנאשמת ובתגובה, לפיה להכניסם סירבה הקשישה .התותבות שיניה את לקשישה

 שהקשישה עד מכתפיה פעמים מספר אותה ודחפה אחורה בחוזקה הקשישה של ראשה את

 .לפיה השיניים את הכניסה

 והלבישה הפשיטה, במיטתה הקשישה ישבה עת, לערך 07:45 בשעה, 18.12.19 ביום .7

 זרקה, הקשישה של ידיה את דחפה ,ואגרסיביות בכוח שימוש תוך הקשישה את הנאשמת

 עליה ואיימה, הקשישה של בחולצתה משכה, בזעם פניה על הקשישה של הבגד את

 .לעברה ידיים הנפת באמצעות

 על הנאשמת צעקה, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 18:55 בשעה, 19.12.19 ביום .8

 הכתה, אלכיס חזרה אותה דחפה הנאשמת אך, מהכיסא לקום ניסתה הקשישה. הקשישה

 .הקשישה של באפה מכה נתנה, סלולארי טלפון מכשיר עליה לזרוק איימה, בידה אותה

 הנאשמת הביאה, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 08:00 בשעה, 20.12.19 ביום .9

, לפיה השיניים את להכניס החלה הקשישה. הקשישה של התותבות השיניים את לקשישה

 שאחזה הקשישה של ידה את בכוח דחפה אשמתהנ. לפה השיניים הכנסת בכיוון וטעתה

 . בכתה שהקשישה ובזמן, באגרסיביות הקשישה של פיה לתוך בשיניים

 בידה פח קופסת אחזה, סנטרה לכיוון מאוגרפת יד בהנפת הקשישה על איימה מכן לאחר

 .מכאב וזעקה באפה הקשישה אחזה מכן לאחר ומיד הקשישה כלפי באגרסיביות והתנהלה

 את הנאשמת נענעה, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 13:45 בשעה, 21.12.19 ביום .10

 .בפניה ואחזה, הקשישה כלפי ברגלה מאיימת תנועה ביצע, הקשישה של גופה

 להתרומם וניסתה במיטתה הקשישה שכבה עת, לערך 07:30 בשעה, 22.12.19 ביום .11

 .לבכי לקשישה וגרמה, ישיבה למצב מראשה הקשישה את הנאשמת משכה, לישיבה
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 דחפה הנאשמת, לחדרה הליכון ללא הקשישה הלכה, לערך 14:30 בשעה, 25.12.19 ביום .12

 .ידה הנפת באמצעות עליה שאיימה תוך, ההליכון לכיוון הקשישה את בכוח

 חמטב מגבת בכוח הנאשמת משכה, בכסא הקשישה ישבה עת, לערך 16:45 בשעה .13

 .פעמים מספר ידה הנפת באמצעות עליה ואיימה בידה הקשישה שהחזיקה

 מספר הקשישה על הנאשמת איימה, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 19:30 בשעה .14

 .אגרוף ותנועת יד הנפת באמצעות פעמים

 את הנאשמת הכתה, במיטתה הקשישה שכבה עת, לערך 15:30 בשעה, 26.12.19 ביום .15

 את תבאגרסיביו דחפהו פעמים מספר ידה הנפת באמצעות ליהע איימה, בידה הקשישה

 .פניה לתוך הקשישה של ידיה

 הנאשמת לקחה, הכיסא על הקשישה ישבה עת, לערך 08:15 בשעה, 27.12.19 ביום .16

 הנפת באמצעות עליה ואיימה בידה שהחזיקה הטלפון מכשיר את הקשישה באגרסיביות

 השיניים את המכילה הקופסא את להביא הלכה והנאשמת, לבכות החלה הקשישה. ידה

 את זרקה ואז בכוח הקשישה של ראשה לצד הקופסא את ודחפה שישההק של התותבות

 על הנאשמת איימה מכן לאחר.  שיניה את תשים שהקשישה מנת על השולחן על הקופסא

 .פעמים מספר ידה הנפת באמצעות הקשישה

 את באגרסיביות הנאשמת הלבישה, מיטתה על הקשישה ישבה עת, לערך 15:15 בשעה .17

 ודחפה בראשה אותה הכתה, באמצעותו אותה ודחפה לפניה גדב דחפה, קט'בג הקשישה

 .בחדר ובוכה בראשה אוחזת אותה והותירה הקשישה של לפניה טיטול

 את הנאשמת הזיזה, במיטתה הקשישה שכבה עת, לערך 15:30 בשעה, 29.12.19 ביום .18

 .פעמים מספר ידה הנפת באמצעות עליה ואיימה נענוע בתנועת גופה

 .כך עקב בכתה והקשישה  הקשישה של בפניה הנאשמת סטרה, מכן לאחר דקות 45-כ .19

 את הנאשמת הכתבה, במיטתה הקשישה שכבה עת, לערך 15:30 בשעה, 30.12.19 ביום .20

 לאחור גופה את והדפה הכתה, הכרית לתוך פניה את באגרסיביות דחפה, בידה הקשישה

 .מאוגרפת יד הנפת באמצעות עליה איימה, במיטה
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 לחדרה הגיעה, במיטתה הקשישה שכבה עת, לערך 07:30  בשעה, 31.12.19 ביום .21

 .בישבנה והכתה, הקשישה של לשמלתה מתחת הסתכלה, הנאשמת

 על הנאשמת צעקה, אבכיס הקשישה ישבה עת, לערך 16:30 בשעה, 1.1.20 ביום .22

 .לעברה ידה הנפת באמצעות עליה ואיימה הקשישה

 צעקה, השולחן על התותבות שיניה את הקשישה הניחה עת, מכן לאחר דקות מספר

 ידה את ,ובאגרסיביות בכוח, פעמים מספר דחפה, לפה שיניה את שתכניס עליה הנאשמת

 את הכניסה ,וצעקה שבכתה ,שהקשישה עד פיה לתוך בשיניים שאחזה הקשישה של

 .לפיה השיניים

 הנאשמת בכוח אחזה, במיטתה הקשישה ישבה עת, לערך 07:50 בשעה, 7.1.20 ביום .23

 שימוש תוך אותה והלבישה הפשיטה מכן ולאחר בראשה והכתה הקשישה של בכתפיה

 .ובאגרסיביות בכוח

 ידה הנפת באמצעות הקשישה על הנאשמת איימה, בכיסא הקשישה ישבה עת מכן לאחר

 שהקשישה עד בכוח פניה לעבר הקשישה של ידה את והדפה, לפניה מגבת דחפה, לעברה

 .לפיה התותבות שיניה את הכניסה

 צעקה בתגובה, מהכיסא להתרומם הקשישה התסינ, לערך 16:00 בשעה, 8.1.20 יוםב .24

 הנאשמת. בבכי הפרצ שהקשישה עד לכיסא חזרה בכוח אותה החפוד עליה הנאשמת

 . ידה הנפת באמצעות הקשישה על האיימ

 אז, ועצרה צעדים מספר הליכון בעזרת הוצעד התרוממה הקשישה, מכן לאחר דקות מספר

 ,בוכה כשהיא ,בכוח אותה ובילההו בפניה בסטירה הקשישה את הכתה הנאשמת הגיעה

 .לחדרה

 כוס עם להכותה האיימ, בכיסא שתשב הקשישה על הנאשמת עקהצ, לערך 19:00 בשעה

 .התבכ הקשישהש בזמן וזאת ,בידה חזיקההש זכוכית

 הנאשמת בתגובה, מהכיסא להתרומם שישההק ניסתה, לערך 14:00 בשעה, 10.1.20 וםבי .25

 .ידה הנפת באמצעות עליה הואיימ לכיסא החזר בכוח אותה דחפה
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 עד, בכוח הקשישה של פניה לתוך חוברות הנאשמת הדחפ, לערך 20:00 בשעה

 .בבכי רצהפ שהקשישה

 על הנאשמת איימה, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 10:50 בשעה, 11.1.20 ביום .26

 .בה להכות כוונה בעלתכ הקשישה של פניה לעבר ידה הנפת ותבאמצע הקשישה

 ובאגרסיביות בכוח וידיה גופה את ודחפה הקשישה על הנאשמת צעקה, לערך 14:55 שעה

 .לפיה התותבות שיניה את להכניס הסכימה הקשישהש עד

 הנאשמת לה סטרה, מיטתה על הקשישה ישבה עת ,לערך 07:30 בשעה, 12.1.20 ביום .27

 . בוכה הקשישה בעוד, ידה הנפת באמצעות עליה ואיימה בפניה

 הפשיטה, מיטתה על הקשישה ישבה עת, לערך 07:30 מהשעה החל, 14.1.2020 ביום .28

 שעתה ולא הקשישה של ודחיפתה רב בכוח שימוש תוך הקשישה את והלבישה הנאשמת

 .הקשישה של הרב לבכייה

 הנאשמת צעקה, תרופה ליטול אנהומי בכיסא הקשישה ישבה עת, מכן לאחר דקות מספר

 של בידה הכתה, לאחור ראשה את דחפה, יד הנפת באמצעות עליה איימה, הקשישה על

 .במים בכוח אותה והשקתה הקשישה

 את הנאשמת דחפה, סאבכי הקשישה ישבה עת, לערך 07:50 בשעה, 19.1.2020 ביום .29

 תוך הקשישה של שפתיה את בחוזקה ניגבה, לפיה אצבעות דחפה, בפניה בחוזקה הקשישה

 .שפתיה על ידה את בחוזקה שסובבה

 דחפה בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 14:30-15:30 השעות בין, 20.1.2020 ביום .30

, פעמים מספר בחוזקה פניה את דחפה, הקשישה של פיה לתוך אצבעותיה את הנאשמת

, ללחייה אצבעותיה דחפה, פעמים מספר לעברה יד הנפת באמצעות בסטירה עליה איימה

 מטה לכיוון הקשישה את דחפה, לעברה מאוגרפות ידיים הנפת באמצעות עליה איימה

, חוברת באמצעות בפניה הכתה, בפניה זקהוחב לה סטרה, בעורפה חזקה אחיזה באמצעות

 של בידה בחוזקה הכתהו בסנטרה מאוגרפת יד באמצעות קשישהה של פניה את הרימה

 בזמן הכלו; מהכאב בידה אחזהש הקשישה של בידה מגב מקל באמצעות הקשישה

 .הנאשמת בפני להתגונן וניסתה בכתה שהקשישה
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 וזאת לה שתסטור הקשישה על הנאשמת איימה, תרופות נטילת בזמן, לערך 19:45 בשעה .31

  .ופיה ללחייה אצבעותיה ודחיפת פעמים מספר לעברה יד הנפת באמצעות

 על ישבה הששהקשי בזמן, לערך בבוקר 11:00-ל 08:45 השעות ןבי, 21.1.2020 ביום .32

 הקשישה את דחפה, בחוזקה ראשה את והזיזה הנאשמת חזהא, תרופות הנטלו הכיסא

 באמצעות לה שתסטור עליה איימה, בצווארה חניקה תנועת באמצעות סאיהכ למשענת

 מגב מקל עם עליה איימה, ביד נעל עם עליה איימה, פעמים מספר לעברה יד הנפת

 סטרה, פעמים מספר פניה את צבטה, פעמים מספר עמו בפניה הנגע אףו לפניה ירבהקש

 מספר בחוזקה לאחור ראשה הדפה, בידה אגרוף במכת הכתה, הבפני פעמים מספר לה

 תהישהי המים כוס את באגרסיביות זרקה, הידיים שתי עם בחזה מכה לה נתנה, פעמים

 לא המעשים במהלך. בפנים פלאפון עם ומכה במצח מכה לה נתנה, הקשישה של בידה

 .הקשישה של ההתגוננות ולניסיונות לבכייה הנאשמת שעתה

 אינהלציה טיפול מתן בזמן, לערך בצהרים 15:00-ל 14:30 השעות בין, היום באותו

, פעמים מספר באגרסיביות הקשישה של פניה על האינהלציה מסכת את דחפה הנאשמת

 מספר לעברה יד הנפת באמצעות בסטירה עליה איימה, הקשישה של פניה את דחפה

 שטיפת דלי באמצעות הקשישה של ראשה את דחפה, בפנים סטירה לקשישה נתנה, פעמים

 .הקשישה של ההתגוננות ולניסיונות לבכייה הנאשמת שעתה לא המעשים במהלך. רצפות

 באמצעות בסטירה קשישהה על איימה הנאשמת, לערך 19:30 השעהמ החל ערב בשעת

 את הדפה, בחוזקה לחייה את צבטה, הקשישה את דחפה, פעמים מספר לעברה יד הנפת

 שהחזיקה פלאפון דחפה, הקשישה של ללחייה אצבעותיה דחפה, בחוזקה לאחור ראשה

 ובאגרסיביות בכוח הקשישה של ידה את הניחה מכן ולאחר הקשישה של פיה לתוך בידה

 .לפניה אותו והצמידה הפלאפון על

, תרופות נטילת בזמן, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 07:30 בשעה, 22.1.2020 ביום .33

 מכה לה נתנה, פניה את הנענעש תוך, הקשישה של פיה את רסיביותבאג הנאשמת בדקה

 הכתה מכן ולאחר אצבע הנפת באמצעות עליה איימה, בפניה לה סטרה, בפניה היד עם

 עליה איימה, לפיה הקשישה של התותבות שיניה את בכוח דחפה, בפנים האצבע עם אותה

 מעשיה במהלך. בפניה חוברת באמצעות בחוזקה אותה הכתה, מגב מקל באמצעות

  .רב בכי בכתה הקשישה
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 טיפול מתן בזמן, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 15:00 בשעה, 23.1.2020 ביום .34

 .לעברה יד הנפת באמצעות הקשישה על הנאשמת איימה, אינהלציה

 מתן בזמן, בכיסא הקשישה ישבה עת, לערך 09:20 מהשעה החל, 24.1.2020 ביום .35

 מספר הקשישה של פניה על בחוזקה החמצן מסכת את הנאשמת דחפה, אינהלציה טיפול

 תוך המסכה את הסירה הקשישה. המסכה על בכוח הקשישה של ידה את ודחפה, פעמים

 את בכוח והחזירה ידה באמצעות הקשישה של בגופה הכתה הנאשמת ואז, בוכה שהיא

 .לפניה המסכה

 המעיל את להפשיט ניסתה הנאשמת, הקשישה של השינה בחדר, לערך 16:00 בשעה

 .באגרסיביות הקשישה של גופה ניעורו רב בכוח שימוש תוך הקשישה שלבשה

 בכוח שישההק את הנאשמת הושיבה, 19:30 -16:15 השעות בין, 25.1.2020 ביום .36

 מכן ולאחר פעמים מספר לעברה יד הנפת באמצעות יהעל איימה ,פעמים מספר בכיסא

 .מהמכה נפגעה ולא ידה זההזי זו אך, בידה הקשישה את להכות ידה הניפה

 מספר לעברה יד הנפת באמצעות הקשישה על איימה, אינהלציה טיפול מתן בזמן בהמשך

 את פעמים מספר הסירה הקשישה .סאימהכ להתרומם מהקשישה בכוח מנעהו פעמים

 הקשישה של פניה על האינהלציה מסכת את הנאשמת דחפה ואז, מפניה המסכה

 את דחפה, לה סטרה, פעמים מספר בראשה אותה הכתהש תוך פעמים מספר באגרסיביות

 של הרב בכייהמ מתעלמת שהיא תוך בשקט שתשב העלי הצעקו, הקשישה של ראשה

  .עצמה על להגן וניסיונותיה הקשישה

 שמסרה כדור ליטול הקשישה סירבה עת, לערך 08:00 מהשעה החל, 26.1.2020 ביום .37

 להכריחה מנת על לפיה הקשישה של ידה את באגרסיביות הנאשמת דחפה, הנאשמת לה

 . לפיה אצבע והכניסה בכוח פיה פתחה מכן ולאחר הכדור את ליטול

 שטענה הקשישה כלפי כעס והביע בחוזקה במגבת הקשישה של פניה את ניגבה מכן לאחר

 של ראשה את ודחפה אחד אף כאן שאין הקשישה על צעקה הנאשמת, בבית ילדה היתה כי

 .הקשישה
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 איימהו הקשישה על הנאשמת צעקה, הליכון ללא הקשישה הלכה עת, לערך 14:45 הבשע

 .לעברה יד הנפת באמצעות הקשישה על

 כעסה, ואכלה סאיבכ הקשישה ישבה עת, לערך 07:50 מהשעה החל, 27.1.2020 יוםב .38

 של בפניה סטרה הנאשמת, התותבות שיניה ללא שאכלה כיוון הקשישה על הנאשמת

 .לעברה יד הנפת באמצעות עליה ואיימה, הקשישה

 הכתה, הקשישה על הנאשמת צעקה, אינהלציה טיפול מתן בזמן, לערך 14:30 בשעה

 ואיימה באגרסיביות הקשישה של פניה על האינהלציה מסכת את דחפה, בראשה אותה

 את למה" :לה ואומרת בוכה שהקשישה בזמן והכל, לעברה יד הנפת באמצעות עליה

 ."?עשיתי מה? עליי צועקת

 בחדר מיטתה על הקשישה ישבה עת, לערך 07:30 מהשעה החל, 29.1.2020 ביום .39

 של בגופה בכוח הנאשמת משכה, הקשישה של בגדיה את להחליף רצתה והנאשמת השינה

 הבגד את בכוח פהחד ואז בכוח גופה את ניערה, להרימה במטרה פעמים מספר הקשישה

 על נהדפה שהקשישה עד, לאחור אותה דחפה, ההקשיש של פניה לתוך בידיה שאחזה

 .בוכה הקשישה בעוד המקום את עזבה הנאשמת. הדחיפה מעוצמת המיטה

 הנאשמת חזרה, ובכתה השינה בחדר לבדה הקשישה שהתה בהם דקות מספר לאחר

  .אותה ודחפה  לקשישה סטרה, בכוח שימוש תוך הקשישה את והלבישה הפשיטה ,למקום

 תואם שאינו מהיר הליכה ובקצב בכוח ,לכסא הקשישה את הנאשמת הובילה מכן לאחר

 תקום לבל עליה ואיימה התנגדותה חרף בו אותה והושיבה ,הקשישה של יכולותיה את

 .לעברה אצבע הנפת באמצעות

 בקשישה ונפשית גופנית התעללות ימעש הנאשמת ביצעה, לעיל המתוארים עשיהבמ .40

 לה וגרמה הישע חסרת הקשישה את אשמתהנ תקפה, עליה כאחראית משמשת בעודה

 הקשישה על איימה; מקרים בריבויי וזאת, עליה אחראית בהיותה, ממש של לחבלות

 .מקרים בריבויי וזאת, להפחידה בכוונה ובחירותה בגופה בפגיעה

 

 : מתהנאש מתמואש לפיהן החיקוק הוראות .ג
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-ז"התשל, העונשין חוקל ג368 סעיף לפי עבירה – אחראי ידי על ישע בחסר התעללות .1

 "(.העונשין חוק: "להלן) 1977

 סיפא( א)ב368 סעיף לפי עבירה – (עבירות ריבוי) אחראי ידי על ישע חסר תקיפת .2

 .העונשין קלחו

 .העונשין חוקל 192 סעיף לפי עבירה –( עבירות ריבויי) איומים .3

 

                                                                                             

 ד"עו, בובליל טולדנו יולנדה 

 

 (פלילי) מרכז  מחוז בפרקליטות' א בכירה סגנית 

 (2020 פברואר 13) ף"תש שבט ח"י ,יפו-אביב תל

 597/20:  מ"פמ תיק

, 55410/20 ,55438/20, 55461/20, 55495/20, 55553/20, 55590/20, 42871/20: פלא תיקי

55380/20     , 

 שפלה רחובות תחנת – 54749/20, 54899/20, 55351/20          

 מתלנאש הודעה

 לייצוג נאשם לזכאות מהתנאים אחד הב מתקיים אם ציבורי סנגור הל שימונה לבקש היכול מתהנאש

 .1995 – ו"תשנ, הציבורית הסנגוריה לחוק( א)18 בסעיף המנויים

 המשפט-לבית הודעה

 המאשימה 1982 – ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק( א')א15 סעיף להוראת בהתאם

, בפועל מאסר עונש מתהנאש על להטיל המשפט בית יתבקש לפיה אפשרות קיימת כי, בזאת מודיעה

 .זה בתיק ורשעת אם
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